
Produção de sal artesanal e ecológica
A recolha manual do sal, sem recurso a químicos ou máquinas,

permite manter a pureza natural do sal. Preservando uma

tradição milenar, o nosso sal é de um branco brilhante, rico em

minerais do mar, embalado tal qual o homem, o vento e o sol o

retiram da água do mar! A nossa atividade não polui nem impacta

negativamente a fauna e a flora, convivendo em perfeita

harmonia com o nosso meio ambiente.

Artisanal and Ecological Salt Production
Manual salt harvesting, without chemicals or machine usage,

allow us to keep raw salt purity. Preserving a millenary tradition,

our salt is brilliant, white and rich in ocean minerals. It is packed

just as man, wind and the sun action extracts it from sea water!

Our activity does not pollute nor impacts negatively on fauna and

flora, it simply exists in perfect harmony with the earth.

Conhece as salinas de Castro Marim? Visite-nos.

Do you know Castro Marim artisanal salt? Visit us.



Visita à salina | Salina guided tour

Venha fazer uma visita guiada à Salina Barquinha, entender e observar

a técnica da recolha* da Flor de Sal e do Sal Tradicional, relaxar uns

momentos neste ambiente único na Reserva Natural do Sapal de

Castro Marim.

Come to a guided tour at Salina Barquinha, learn and understood how

Flor de Sal and Artisanal Sea Salt are harvested and relax in the unique

environment of the Castro Marim Salt Marshes Natural Reserve.

Ser salineiro | Be saltworker

Venha visitar, aprender e participar nas atividades da salina (recolha*

de Flor de Sal e Sal Tradicional) e depois descansar, relaxar e

petiscar connosco, um final de um dia bem passado.

Come to visit, learn and do Flor do Sal and Artisanal Salt harvesting*.

Then take a while, relax, rest, drink and snack with us in a fantastic

afternoon.

*Sujeito a existirem condições de recolha no momento. | Subject to harvesting conditions.

Naturoterapia | Naturopathy

Sinta a natureza nas salinas, relaxe a sua mente e desfrute de

experiências sensoriais que irão equilibrar as suas energias. 

Feel the nature in our salt marshes. Relax, free yourself with

sensory experiences to rebalance your body and energy.

Venha experimentar as nossas atividades! 

Come and experiment our activities!

• Yoga; 

• Massagem | Massage; 

• Meditação | Meditation;

• Esfoliação com sal | Salt exfoliation; 

• Aplicação de argila | Mineral mud bath; 

• Flutuação na salina | Floating salt bath;

• Degustação | Tasting.

Atividades individuais ou em grupo, desafie-nos!

Individual or group activities, challenge us!

Sob marcação |  Under reservation:  T.  +351 965 404 888 .  turismo@aguamae.pt  

Como chegar:  Em Vila Real de Santo António tomar
a estrada N122, direção Castro Marim. Quase ao
chegar, logo após passar a ponte sobre o Esteiro do
rio, voltar à direita na estrada de terra em direção ao
armazém azul e branco.
How to get there: At Vila Real de Santo António, take

N122 road  toward Castro Marim. Just arriving,

immediately after passing the bridge over the stream,

turn left at dirt road toward the blue and white little

warehouse.

37°12'50.0"N – 7°26'10.1"W

Salina Barquinha

Salina Barquinha, Castro Marim

Algarve, Portugal

Tel: +351 965 404 888 

email: turismo@aguamae.pt  www.aguamae.pt
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